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VASTUSTAJA     
      TÄNÄÄN

Haastajasarja käynnistyy tänään HI-
FK:n ja KPV:n kohtaamisella. Illan vie-
rasjoukkue KPV on ollut sarjan hän-
nillä koko kauden, ja on siten tiennyt 
pelaavansa Veikkausliigan runkosar-
jan jälkeen haastajasarjassa jo jon-
kun aikaa. HIFK:lla puolestaan oli vie-
lä runkosarjan viimeisillä kierroksilla 
mahdollisuus päästä mestaruussar-
jaan, mutta kun runkosarjan neljäs-
tä viimeisestä ottelusta ei tullut kuin 
yksi sarjapiste, oli joukkueen tyyty-
minen yhdeksänteen sijaan sarjatau-
lukossa runkosarjan päättyessä.

Toukokuussa joukkueet kohtasivat 
Kokkolassa, jolloin pisteet menivät 
tasan 1-1 -tasapelin muodossa. Kau-
den toinen kohtaaminen pelattiin 
puolestaan reilu kuukausi sitten Telia 
5G-Areenalla, ja silloin paikalla ollut 
yleisö sai nauttia erittäin viihdyttä-
västä jalkapallo-ottelusta. KPV johti 
peliä tauolle mentäessä lukemin 0-2, 
mutta HIFK onnistui nousemaan rin-
nalle ja ohi toisen puoliajan aikana, ja 
lopputulos oli täten 3-2 HIFK:n hyväk-
si. KPV:n kausi on ollut haastava, sillä 
joukkue joutui pelaamaan kolme en-
simmäistä kotiotteluaan Seinäjoella, 
Kokkolan keskuskentän nurmen hei-

kosta kunnosta johtuen. Joukkue sai 
evakon myötä huonon lähdön kau-
teen, ja kauden ensimmäinen voitto 
tuli vasta kymmenennessä ottelussa 
FC Honkaa vastaan Tapiolassa. Vaik-
ka kausi on Veikkausliigan puolella 
ollut KPV:lle kokonaisuutena vaikea, 
nostatti kuitenkin Suomen Cupissa 
saavutettu välieräpaikka varmasti 
joukkueen tunnelmia haastavan al-
kukauden jälkeen.

Joukkue on myös vaihtanut pääval-
mentajaa kahteen otteeseen tämän 
kauden aikana. Jarmo Korhonen, joka 
oli nostamassa joukkuetta Veikka-
usliigaan, sai lähtöpassit yhdeksän 
voitottoman ottelun jälkeen, ja hänen 
paikkansa otti väliaikaisesti Niko Kal-
liokoski. Kalliokoski, joka oli ennen 
tätä toiminut joukkueen kakkosval-
mentajana, astui siis puikkoihin juu-
ri edellisessä kappaleessa mainitun 
Honka-ottelun alla, ja onnistui heti 
avaamaan voittotilin. Häneltä kuiten-
kin puuttuu Veikkausliigalisenssin 
edellyttämä UEFA Pro -lisenssi, joten 
KPV sai 60 päivää aikaa löytää kysei-
sen lisenssin omaavan päävalmenta-
jan. 

Nimi: Kokkolan Pallo-Veikot 
Perustettu: 1930 
Kotistadion: Kokkolan keskuskenttä 
Paras maalintekijä: Helmke (4)



   Hendrik Helmke

Heinäkuun loppupuolella seura tie-
dotti palkkaavansa uudeksi pääval-
mentajakseen 41-vuotiaan Jani Uoti-
sen. Uotinen teki KPV:n kanssa aina 
kauden 2020 loppuun asti ulottuvan 
päävalmentajasopimuksen, ja siirtyi 
Kokkolaan Seinäjoelta, jossa hän on 
toiminut SJK U23-joukkueen pääval-
mentajana, sekä johtanut SJK Akate-
miaa. Uotisen palkkaamisen myötä 
Kalliokoski siirtyi kakkosvalmenta-
jan ja joukkueenjohtajan rooliin. Uo-
tisen alaisuudessa KPV on onnistu-
nut voittamaan kaksi ottelua, joista 
toinen tuli heti elokuisen HIFK-mat-
sin jälkeen. Kokkolalaiset kaatoivat 
HJK:n Kokkolassa lukemin 2-1, ja ot-
tivat täten todella isot pisteet loppu-
kautta silmää pitäen.

KPV:n pelaaminen haastajasarjas-
sa on siis ollut selvää jo pidemmän 

aikaa, mutta loppukauden peleissä 
riittää silti panosta. Joukkue on aina-
kin toistaiseksi pystynyt jättämään 
toisen pohjanmaalaisjoukkueen eli 
VPS:n taakseen jumbosijalle, mutta 
VPS:n saatua voittotilinsä auki tämän 
kauden osalta, on VPS enää pisteen 
KPV:ta jäljessä. Haastajasarjassa voi 
kuitenkin vielä tapahtua paljon, kun 
joukkueet kohtaavat samantasoisia 
joukkueita, ja taistelu ensi kauden 
sarjapaikoista tulee käymään kova-
na aina haastajasarjan loppuun asti. 
Kun sekä KPV että VPS ovat esittäneet 
piristymisen merkkejä viime aikoina, 
on todennäköistä, että joukkueiden 
keskinäinen paremmuus ratkais-
taan vasta viimeisen kierroksen kes-
kinäisessä ottelussa.

SEURAA HÄNTÄ:

32-vuotias Hendrik Helmke on Veikkaus-
liigan yleisölle erittäin tuttu nimi, sillä 
saksalainen on pelannut Suomessa jo 
useamman kauden ajan. Hänellä on 
nyt menossa neljäs kausi Veikkaus-
liigassa, jossa hän ennen KPV:ta 
on edustanut IFK Mariehamnia, FF 
Jaroa ja FC Lahtea. Tällä kaudella 
keskikenttäpelaaja on viimeis-
tellyt neljä maalia joukkueelleen, 
ja on joukkueensa paras maalin-
tekijä yhdessä Ishmael Yarteyn 
kanssa. 
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Sarjataulukko / Serietabell

Kunto / Form

OTTELUT
MATCHER

JOUKKUE 
LAG

PAIKKA 
POSITION

PÄIVITETTY / UPPDATERAD: 9.8.2019

VOITOT 
VINSTER

TASAPELIT
OAVGJORDA

HÄVIÖT 
FÖRLUSTER

MAALIERO 
MÅLSKILLNAD

PISTEET 
POÄNG

1 FC Inter 22 13 3 6 39:25 42

2 KuPS 22 11 7 4 39:23 40

3 Ilves 22 11 7 4 29:18 40

4 HJK 22 8 10 4 28:22 34

5 FC Honka 22 10 4 8 31:27 34

6 IFK Mariehamn 22 9 4 9 29:23 31

7 SJK 22 7 7 8 17:23 28

8 FC Lahti 22 7 7 8 21:29 28

9 HIFK 22 6 8 8 25:29 26

10 RoPS 22 6 6 10 19:25 24

11 KPV 22 4 4 14 19:39 16

12 VPS 22 2 9 11 22:35 15

HIFK KPV

vs. FC Honka31.8.0-1

vs. FC Lahti

vs. HIFK

4.8.

9.8.

1-0

3-2

vs. Ilves
vs. HJK18.8.

23.8. 2-2 2-1

vs. Ilves

vs. VPS

vs. KPV

vs. FC Inter

vs. FC Inter26.8.27.8.

31.8.

9.8.

16.8

3-1

3-2

3-2

3-2

2-1



12 Daniel Kollar MV

30 Martti Puolakainen MV

77 Arnold Origi MV

4 Hannu Patronen C
6 Riku Selander
7 Joel Mattsson
8 Jukka Halme
9 Luís Henrique
10 Xhevdet Gela
11 Hussein Mohamed
13 Jakob Dunsby
14 Erikson Carlos
15 Macario Hing-Glover
17 Jani Bäckman
18 Matias Hänninen
19 Kevin Larsson
20 Hassan Sesay
23 Nikolas Saira
27 Sakari Tukiainen
28 Jabar Sharza
29 Thais Damgaard
34 Tuukka Andberg
50 Toró
80 Samuel Haglund
99 Njazi Kuqi

1 Joonas Myllymäki MV

22 Teppo Marttinen MV

3 Milos Josimov
4 Juhani Pikkarainen
5 Ville Koskimaa
6 Isaac Shaze
7 Juri Kinnunen
8 Sebastian Mannström
9 Simo Roiha
10 Hendrik Helmke
11 Joni Mäkelä
15 Santeri Mäkinen
16 Adam Vidjeskog
17 Noa Lehtonen
18 Honar Abdi
19 Filip Ivanovski
20 Harri Heiermann
21 Timo Rauhala
23 Patrick Poutiainen
27 Maksim Gussev
33 El-Hadji Gana Kane
44 Enoch Banza
70 Yessy Mena
77 Ishmael Yartey
90 Patrick Byskata
 

Päävalmentaja / Chefstränare

Tor Thodesen
Valmentaja / Tränare

Teemu Kankkunen
Maalivahtivalmentaja / Målvaktstränare

Petri Pyhältö
Fysio / Fysioterapeut

Risto-Matti Toivonen
Huoltaja / Materialförvaltare

Ludovic Thuné
Lääkäri / Läkare

Jammu Öunap, Aapo Haavisto
Joukkueenjohtaja / Lagledare 

Olli Orvasto, Joona Haavisto

Päävalmentaja / Chefstränare

Jani Uotinen
Valmentajat / Tränare

Niko Kalliokoski
Fysiikkavalmentaja/ Fystränare 

Rasmus Broberg
Huoltaja/Materialförvaltare

Keijo Hautamäki 

HIFK KPV

Erotuomari/Domare:  Antti Munukka AET/AD 1: Jukka Honkanen 
AET/AD 2: Jonas Turunen





KOHTI 
LOPPUSUORAA

Veikkausliigaa on nyt viisi peliä 
jäljellä tämän kauden osalta, en-
nen mahdollisia otteluita euro-
lopputurnauksessa. HIFK lähtee 
haastajasarjaan yhdeksänneltä 
sijalta, kaksi pistettä SJK:ta ja FC 
Lahtea jäljessä. Mediatiimi istahti 
alas päävalmentaja Tor Thodese-
nin kanssa ennen tämän kauden 
viimeistä vaihetta, ja kysyimme 
hänen mietteitään kaudesta tähän 
mennessä. 

Ennen kauden alkua moni totutusti 
veikkasi, että HIFK:lla olisi edessään 
vaikea kausi, ja että joukkue pelaisi 
lähinnä säilymisestä sarjassa. Nyt 
joukkueella oli lopulta aina Veikka-
usliigan runkosarjan toiseksi vii-
meiselle kierrokselle asti mahdolli-
suus nousta mestaruussarjaan, eli 
kuuden parhaan joukkueen loppus-
arjaan. Ennakkoon nähden yhdeksäs 
sija olisi ollut todella hyvä suoritus, 
ja on sitä tietysti edelleen, mutta 
oliko rannalle jääminen mestaruus-
sarjasta lopulta jopa pettymys, kun 
peilaa tähän kauteen kokonaisuute-
na tähän mennessä?

- Olimme todella lähellä erittäin hy-
vää tulosta tämän kauden osalta, 
joten olen luonnollisesti pettynyt sii-
tä, ettemme pystyneet nousemaan 

Teksti: Viktor Fagerudd Kuvat: Niklas Günsberg



mestaruussarjaan. Tämä olisi ollut 
erittäin iso juttu, ja todella kova suo-
ritus joukkueelta. Mutta ennen kau-
den alkua en olisi osannut arvata, 
millainen kausi tästä tulisi, kun ul-
kopuolisten arviot olivat aika synk-
kää luettavaa. Joten kokonaisuu-
tena sanoisin kuitenkin, että kausi 
on ollut hyvä, ja tässä on vielä hyvät 
mahdollisuudet saada erittäin hyvä 
lopputulos, Thodesen miettii.

HIFK:lla on nyt edessään viisi ottelua 
haastajasarjassa, jossa kohdataan 
KPV, SJK ja RoPS kotikentällä, sekä 
FC Lahti ja VPS vieraskentällä. Run-
kosarjan viimeiset kierrokset eivät 
tuloksellisesti menneet toivotulla 
tavalla, joten nyt tarvitaan paluuta 
voittojen tielle, jotta HIFK pystyisi 
nousemaan sarjataulukossa sellai-
selle sijalle, joka oikeuttaisi osal-
listumisen eurolopputurnaukseen. 

Tor Thodesen on saanut joukkueen pelaamaan hyvin yhteen



Tässä turnauksessa on tarjolla sen 
voittajalle paikka ensi kauden Eu-
rooppa-liigan karsinnoista, ja sii-
hen osallistuu jatkosarjojen jälkeen 
sijoilla 3.-7. olevat joukkueet. Ilves 
on kuitenkin jo Suomen Cupin voit-
tonsa myötä varmistanut paikkansa 
ensi kauden Eurooppa-liigan kar-
sinnoissa, joten se ei siis tule osal-
listumaan tähän eurolopputurnauk-
seen Veikkausliigasijoituksestaan 
huolimatta. Tämä tarkoittaa sitä, 
että myös haastajasarjan toinen 
joukkue, eli Veikkausliigan kahdek-
sanneksi sijoittunut joukkue, saa 
paikan eurolopputurnauksesta. Tho-
desenin mukaan muutos Veikkaus-
liigan sarjajärjestelmään on ollut 
hyvä asia, ja joukkueen loppukau-
den tavoite on selvä.

- Joukkue on ollut lomalla viime vii-
kon (syyskuun ensimmäinen viikko), 
joten emme vielä ole keskustelleet 
loppukauden tavoitteista yhdes-
sä. Itse olen sitä mieltä, että mei-
dän täytyy tavoitella haastajasar-
jan voittoa, jonka saavuttamiseen 
meillä on viisi ottelua aikaa. Uskon, 
että joukkue tulee olemaan kanssa-
ni samaa mieltä tästä tavoitteesta. 
Käytännössä tämä tulee tarkoitta-
maan sitä, että meidän tulisi päästä 
pisteille jokaisessa jäljellä olevassa 
ottelussa, sekä voittaa mahdollisim-
man paljon. Yleisesti olen sitä miel-
tä, että tämä muutos Veikkausliigan 
sarjasysteemiin, jossa loppukausi 
pelataan mestaruus- ja haastaja-
sarjoissa, on ollut positiivinen muu-

tos. Myös muut valmentajat, joiden 
kanssa olen jutellut, ovat sanoneet 
että peleissä on paljon enemmän 
panosta tämän järjestelmän myötä. 
Ottelut ovat olleet korkeatasoisia, ja 
tämä on tietysti erittäin positiivinen 
asia, hän sanoo.

HIFK:n kausi on monessa mielessä 
ollut täynnä monia erilaisia vaiheita, 
ja joukkue on tehnyt töitä niin yksi 
vaihe kerrallaan kuin myös tavoitel-
tua lopputulosta silmää pitäen. Jouk-
kue oli päävalmentajalle uusi ennen 
kauden alkua, ja kesän mittaan mu-
kaan ryhmään on liittynyt useampi 
uusi pelaaja. Katsojan silmään HIFK 
on kuitenkin näyttänyt erittäin yhte-
näiseltä joukkueelta, joka on hyvällä 
joukkuepelillä, tiukalla puolustuk-
sella sekä kovalla prässillä pystynyt 
haastamaan kaikki Veikkausliigan 
joukkueet tosissaan. 

- Hyvän joukkuepelin rakentaminen 
on tietysti ollut suuri haaste lähtö-
kohdat huomioon ottaen, ja teemme 
koko ajan sen eteen töitä. Tässä mie-
lessä on erittäin tärkeää, että muis-
tetaan katsoa toimintaamme isos-
sa kuvassa. Jos tämän ajatuksen 
kadottaa, on hyvin todennäköistä, 
että valitsemme väärän polun mat-
kalla kohti yhteistä päämäärää. Tun-
tuu välillä siltä, että toistan itseäni 
näitä asioita painottaessa, mutta 
meillä on todella hyvä ryhmä, jonka 
kanssa saan tehdä töitä. Joukkueen 
kokeneista pelaajista on myös ollut 
suurta apua, sillä he ovat koko ajan 



olleet tietoisia siitä, mitä haluam-
me tehdä, ja ovat olleet omalla esi-
merkillään mukana luomassa hyvää 
joukkuehenkeä. Tästä syystä uudet 
pelaajat ovat päässeet hyvin mu-
kaan joukkueeseen, ja olemme näyt-
täneet aika samanlaiselta pelillises-
ti riippumatta siitä, kuka pelaa.

- Samalla meillä on myös monta pe-
laajaa, jotka ovat ottaneet todella 
isoja kehitysaskelia kauden aikana. 
Joel Mattsson on hyvä esimerkki pe-
laajasta, joka on nyt paljon parempi 
pelaaja, kuin mitä hän oli tänne siir-
tyessään. En näe mitään rajaa sille, 
mitä Joel voi jalkapallourallaan saa-
vuttaa. Myös Tuukka Andberg on ke-
hittynyt erittäin paljon. Erikson Car-
los ja Luís Henrique olivat minulle 
tuntemattomia entuudestaan, mut-
ta he ovat osoittaneet olevansa suu-
ria vahvistuksia joukkueelle. Näen, 
että kokeneista pelaajista muodos-
tuva runko on yksi niistä isoista 
tekijöistä, joka on mahdollistanut 
näin monen nuoremman pelaajan 
kehittymisen kauden aikana.

Thodesen on nyt asunut Suomessa 
lähemmäs kahdeksan kuukautta, ja 
tuntee sekä seuran että Veikkaus-
liigan hyvin. Hän on tyytyväinen ai-
kaansa Suomessa tähän mennessä, 
ja nostaa haastattelun lopuksi esiin 
yhden selkeän motivaattorin, joka 
on vahvasti läsnä IFK:n toiminnassa.

- Olen nauttinut ajastani täällä to-
della paljon. Yksi asia on tietysti 

Helsinki kaupunkina, tykkään siitä 
todella paljon ja täällä on mukava 
asua. IFK seurana on myös tarjon-
nut erittäin hyvän haasteen, joten 
olen tyytyväinen siitä, että tulin Suo-
meen. En tiennyt IFK:sta mitään en-
nen siirtoani tänne, mutta kun seura 



otti minuun yhteyttä, aloin ottaa sel-
vää seurasta. Ensimmäisiä asioita, 
joista luin, oli että seuralla on todella 
intohimoinen kannattajaryhmä. Sta-
din Kingit on kiistatta Suomen paras 
kannattajaryhmä, ja meillä on heistä 
todella paljon tukea riippumatta sii-

tä, missä pelaamme. Vaikka ajomat-
kaa vieraspeliin olisi yli kuusi tuntia, 
niin paikalle saapuu silti kaksi bus-
sillista kannattajia. Tämä on joukku-
eelle ja minulle todella iso asia, ja se 
toimii erittäin isona motivaattorina 
minulle.



SEURAAVA KOTIOTTELU
FÖLJANDE HEMMAMATCH
HAASTAJASARJA 2019

HIFK - SJK

LIPUT/BILJETTER:
TICKETMASTER.FI/HIFKFOTBOLL

21.9. 18:00LAUANTAI 
LÖRDAG


